
Педагогічний факультет 

 
Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на заочну форму з 

скороченим 

терміном навчання  (2р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Назва вступного випробування Фахове випробування (Дошкільна педагогіка, методика 

дошкільної педагогіки) 

Дата проведення вступного випробування  25 липня 2019р. 

 

1.Захарчук Віта Олександрівна 

2.Цобенко Дарія Олегівна 

 

Технічний секретар                                                                  Братащук О.В. 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на  

заочну форму зі скороченим терміном навчання  (1р. 10 м.) для здобуття 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста  

 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Назва вступного випробування: фахове випробування з педагогіки, методики 

викладання математики в початкових класах, методики викладання 

української мови в початкових класах 

Дата проведення вступного випробування «25» липня 2019 року 

1. Ящук Катерина Петрівн 

 

 

Технічний секретар                                                              Соловей Л.М. 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

 



Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на  

заочну форму зі скороченим терміном навчання  (2р. 10 м.) для здобуття 

ступеня вищої освіти «Бакалавр» на основі здобутого ступеня (освітньо-

кваліфікаційного рівня) молодшого спеціаліста  

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Назва вступного випробування: фахове випробування з педагогіки, методики 

викладання математики в початкових класах, методики викладання 

української мови в початкових класах 

Дата проведення вступного випробування «25» липня 2019 року 

1. Білоборода Оксана Миколаївна 

2. Войцехович Інна Анатоліївна 

3. Глудик Ірина Михайлівна  

4. Глущук Ірина Богданівна  

5. Гурин Надія Миколаївна  

6. Демковець Наталія Андріївна  

7. Демчук Дарина Олександрівна  

8. Довгаль Софія Олександрівна 

9. Кардаш Ольга Володимирівна  

10. Клімчак Анастасія Юріївна  

11. Ковтун Наталія Миколаївна 

12. Ковтунович Валентина Вікторівна  

13. Коробка Олена Юріївна  

14. Кулакевич Надія Миколаївна  

15. Лисенко Вікторія Миколаївна 

16. Лукасевич Надія Ярославівна  

17. Мандзюк Анна Василівна 

18. Мандрійчук Наталія Василівна  

19. Маринич Ірина Миколаївна  

 

 

Технічний секретар                                                              Соловей Л.М. 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Факультет документальних комунікацій та менеджменту 

 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на заочну форму 

зі скороченим  

терміном навчання  (1р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого 

спеціаліста  

 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія 
 

Назва вступного випробування Історії, теорії і організації бібліотечної справи 

Дата проведення вступного випробування 25.07.2019 

 

1. Ружицька Альона Олександрівна 

 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на денну форму 

зі скороченим  

терміном навчання  (1р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» на 

основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) молодшого 

спеціаліста  

 

Спеціальність 073 Менеджмент 

 

Назва вступного випробування Менеджмент 

Дата проведення вступного випробування 25.07.2019 

 

1. Сисоєва Анна-Марія Сергіївна 

 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 



Факультет іноземної філології 
 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому  на денну форму навчання з 

нормативним терміном навчання (2 р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»  

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

 

Спеціальність 014.02. Середня освіта. Мова і література (німецька) 

Назва вступного випробування Фахове випробування. Німецька мова і література 

Дата проведення вступного випробування (денна форма навчання) 25 липня 2019 року 

 

1. Миколайчук Марія Романівна 

 

 

Факультет математики та інформатики 

 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на заочну форму 

зі скороченим терміном навчання  (2р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста 

 

Спеціальність 014.04 Середня освіта. Інформатика 

Назва вступного випробування Інформаційні технології 

Дата проведення вступного випробування 25 липня 2019 р.  

 

1. Єленець Наталія Федорівна  

2. Юхимчук Іванна Олегівна  

 

Технічний секретар                     Казнодзей О.В. 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц. Герасименко О.А. 

 

 

 

 

 



Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на денну форму 

з нормативним терміном навчання  (2р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Назва вступного випробування   Інформаційні технології 

Дата проведення вступного випробування 25 липня 2019 р.  

 

1. Вабіщевич Тетяна Анатоліївна 

 

Технічний секретар                                                             Казнодзей О.В. 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на денну форму 

зі скороченим терміном навчання  (1р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Назва вступного випробування   Інформаційні технології 

Дата проведення вступного випробування 25 липня 2019 р.  

 

1. Михальчук Павло Олександрович   

2. Подобайло Андрій Леонідович  

3. Яроцький Михайло Віталійович  

 

Технічний секретар                                                        Казнодзей О.В. 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

 



Факультет психолого-природничий 

 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на денну форму 

з скороченим терміном навчання  (2р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

 

Спеціальність 014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини 

Назва вступного випробування Фахове випробування. Біологія 

Дата проведення вступного випробування 25.07.2019 

1. Алексійчук Оксана Олександрівна 

2. Бабаєва Анна Сергіївна 

3. Дуць Олеся Петрівна 

4. Корнійчук Юлія Володимирівна 

5. Супрунюк Катерина Вікторівна 

6. Тимощук Ольга Володимирівна 

7. Черняк Ганна Петрівна 

8. Ярошик Валерія Сергіївна 

Технічний секретар                                                             Подерня П.О.                           

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на заочну форму 

з скороченим терміном навчання  (2р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

 

Спеціальність 014 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини 



Назва вступного випробування Фахове випробування. Біологія 

Дата проведення вступного випробування 25.07.2019 

1. Дяків Галина Володимирівна 

2. Касянчик Альона Василівна 

3. Кидюк Любов Миколаївна 

4. Лютянська Евеліна Ярославівна 

5. Михалюк Аліна Юріївна 

6. Філюк Анастасія Геннадіївна 

 

Технічний секретар                                                             Подерня П.О. 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

 

Фізико-технологічний факультет 

 

Список вступників 

для складання вступного фахового випробування для прийому на денну форму 

зі скороченим  

терміном навчання  ( 2р. 10 м.) для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

 

Спеціальність 015.15 Професійна освіта. Охорона праці. 

Назва вступного випробування Основи виробництва. 

Дата проведення вступного випробування 25.07.2019 р. 

 

1. Цикун Павло Олександрович. 

 

Технічний секретар                    Скачук Н.Р. 

Голова відбіркової комісії № 1                                          доц.Герасименко О.А. 

 

 


